
APSTIPRINU 

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors 

Jānis Subatiņš 

NOLIKUMS 

“Jēkabpils novada atklātais turnīrs strītbolā, pludmales volejbolā un florbolā 

Dunavā 2018” 
 

1. Mērķis un uzdevumi: 
1.1. Popularizēt strītbolu, pludmales volejbolu un florbolu Jēkabpils novadā un tā apkārtnē; 

1.2. Pievērst iedzīvotājus veselīgam dzīvesveidam, sporta aktivitātēm; 

1.3. Saliedēt Jēkabpils novada pagastu un apkārtējo novadu iedzīvotājus; 

1.4. Noskaidrot spēcīgākās strītbola, pludmales volejbola un florbola komandas. 

2.Vieta un laiks: 
Kur - Jēkabpils novads, Dunavas pag. Dunavas pamatskolas sporta stadions. 

Kad - 2018. gada 17. augustā, no plkst. 22:00 līdz 3:00 

3.Sacensības organizē:   
Jēkabpils novada pašvaldība un Dunavas pagasta pārvalde. 

3.1. Atbildīgais par sacensību norisi un drošības noteikumu ievērošanu – Jēkabpils novada sporta 

pasākumu organizatore Baiba Čākure Tālr. 28677242 sadarbībā ar Dunavas pagasta pārvaldes 

vadītāju Andri Baltaruņķi Tālr.29578562; 

3.2. Atbildīgais par kārtību sacensību vietā un iestādes teritorijā Andris Baltaruņķis. 

4.Sacensību dalībnieki: 

4.1. Sacensībās piedalās Jēkabpils novada iedzīvotāji un citu novadu un pilsētu iedzīvotāji bez 

vecuma ierobežojuma; 

4.2. Komandas: 

 Pludmales volejbols atsevišķi sievietēm un vīriešiem – 2 pret 2 (komandā maksimums 2 

dalībnieki); 

 Strītbols vīriešiem – 3 pret 3 (komandā maksimums 5 dalībnieki); 

 Florbols vīriešiem – 3 pret 3 (komandā maksimums 4 dalībnieki) 

5. Sacensību norise 

Tiks noteikta un saskaņota ar komandu pārstāvjiem sacensību dienā, atkarībā no sacensību 

komandu skaita. 

Sacensību gaitā norisināsies dažādas papildus sportiskās aktivitātes un konkursi. 

6.Dalībnieku apbalvošana 

6.1. Pirmo triju vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļām, kausiem un Jēkabpils novada 

pašvaldības sarūpētām balvām.  

7. Dalības maksa 

7.1. Dalība turnīrā bez maksas. 

8. Komandu pieteikšanās 

8.1. Zvanot Jēkabpils novada sporta pasākumu organizatorei Baibai Čākurei (mob.28677242) 

8.2. Rakstot uz e-pastu: baiba.cakure@jekabpilsnovads.lv 

8.3. Sacensību dienā līdz plkst 21:45. 

9.Medicīniskais nodrošinājums: 

9.1. Sacensību laikā tiks nodrošināta pirmā medicīniskā palīdzība – dežūrēs medmāsa; 

9.2. Sacensību pieteikumā (sacensību vietā) katram dalībniekam ar parakstu jāapliecina, ka 

viņš uzņemas atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību sacensībām, kā arī par 

drošības un kārtības noteikumu ievērošanu; 

9.3. Sacensību dalībniekiem jāievēro kārtība sacensību un piegulošajā teritorijā. 

 

Jēkabpils novada sporta organizatore 

Baiba Čākure 
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